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  الفائدة البسيطة  -1
 :أوليةمفاهيم  -1-1
لمدة معينة  رأسمالل استعمال ي الثمن الذي يدفعه المقترض من اجه: الفائدة -1-1-1

 .هي كراء المبلغ المقترض أو
وهو مقدار ما يستحق من فوائد معدل الفائدة،  أيضايطلق عليه : سعر الفائدة -1-1-2

 .خالل فترة زمنية محددة رأسمالة استثمار وحدة من نتيج
 

مبلغ في بنك وتعهد البنك باحتساب  األشخاصوضع احد  إذا: الفائدة البسيطة -1-1-3
 إنالمبلغ خالل فترة زمنية محددة، يقال  أصل أساسفائدة ثابتة لصالحه على 

فائدة البسيطة يظل مقدارها ثابتا بغض النظر عن كون الفوائد الفائدة بسيطة فال
 .عند نهاية الفترة الزمنية المحددة أوتدفع بصفة دورية 

  
 

 :حساب  الفائدة البسيطة -1-2
معدل الفائدة،مدة المعاملة و المبلغ : مبلغ الفائدة يتحدد باشتراك ثالث عناصر

  .المالي موضوع المعاملة
راس المال :C.        مبلغ الفائدة البسيطة: I: لتكن الرموز التالية

  )المستثمر(المودع
                    n :                  مدة المعاملةt :معدل الفائدة.  

푰:فان مبلغ الفائدة يعطى بالعالقة التالية = 풄 ×	 퐭
ퟏퟎퟎ

× 풏 
  
 

  .اسنوي %10سنوات وبمعدل فائدة  6في بنك لمدة   أودع 20000مبلغ : تطبيق
  .ئدة المحققة خالل الست سنواتافحساب ال: المطلوب 

  :الحل
푰 = 풄 ×	 퐭

ퟏퟎퟎ
× 풏 = ퟐퟎퟎퟎퟎ × ퟎ. ퟏퟎ × ퟔ = ퟏퟐퟎퟎퟎ   
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 ):القيمة المكتسبة( الجملة -1-3
جملة هذا  Aفان  iمستثمر لمدة سنة وبمعدل فائدة  C0 رأسمالكانت قيمة   إذا

  .قيمة الفائدة المحصلة إليهمضافا  األصليالمبلغ بعد سنة،تساوي المبلغ 
      A=C0+C0.i.n  

	A=C0+C0.i 
 → A=C0(1+i) 

  
  .%10سنوات بمعدل فائدة  6دج في احد البنوك لمدة  40000 مبلغشخص  أودع: تطبيق

 ما هو المبلغ المتجمع لهذا الشخص في نهاية هذه الفترة؟: المطلوب
  
   :الحل 

A=C0+C0.i.n	  
A=C0(1+i.n) 
A=40000(1+0.1×6) 
A=64000 
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  الخصم وتكافؤ الديون -2
  

  :عناصر الخصم -2-1
  :تتمثل العناصر املتحكمة يف قيمة اخلصم والقيمة احلالية للورقة التجارية عند خصمها يف العناصر التايل 

 .tمعدل اخلصم الذي يطبقه البنك ويرمز هلا بالرمز  -
 .Aالقيمة االمسية للورقة موضوع اخلصم ويرمز هلا بالرمز  -
االستحقاق ويوم اخلصم ويرمز هلا  عدد األيام املرتبطة باخلصم وهي املدة الفاصلة بني تاريخ -

 .nبالرمز 
퐸: كما يلي" E"وتعطى عالقة اخلصم  = 

 
  : تطبيق

وقدمت للخصم بتاريخ  2012جوان  20دج، تاريخ استحقاقها  15000ورقة جتارية قيمتها االمسية  
  .%8، ومبعدل خصم  لسنةجوان من نفس ا 5

  :المطلوب
 .احسب عدد أيام اخلصم - 1
 .احسب مبلغ اخلصم - 2
  :الحل
 n=20-5=15: عدد أيام اخلصم  -1
 : حساب مبلغ اخلصم -2

퐸 = → 퐸 = × ×   
                                                                               퐸 = 50	퐷 

 
   :التجارية األوراقتكافؤ  -2-2

عدة  أوغالبا ما يتم يف املعامالت التجارية االتفاق بني املدين والدائن على استبدال ورقة جتارية      
ختتلف يف قيمتها االمسية وتواريخ  أوراق أوتواريخ خمتلفة بورقة  أوتستحق يف تاريخ معني  أوراق

 أوتسديده على عدة مبالغ بدل مبلغ واحد  أوتسديد دينه  تأخرياستحقاقها كان يطلب املدين 
يف تاريخ ) الديون(التكافؤ يف القيم  أساسيتم ذلك باالتفاق بني املدين والدائن وعلى  أنعلى . العكس
  .التكافؤ
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رامسالني ، يعين تساوي قيمتهما احلالية  أوتكافؤ ورقتني جتاريتني  : تكافؤ ورقتين تجاريتين -2-2-1
القيمة االمسية لورقتني   A1،A2كانت   فإذا. فس معدل اخلصمما يتم خصمهما بن تاريخ معني عنديف

متثل املدتني الفاصلتني بني تاريخ  n1،n2 :حيث (على التوايل  n1،n2جتاريتني ، وتاريخ استحقاقهما 
ما  A1،A2،فنقول عن  القاسم الثابت والذي يساوي  D، و )التكافؤ وتاريخ االستحقاق  إ

  : تساوت قيمتهما احلالية ،ومنه حنصل على العالقة التالية  إذاتكافئتني م
- 

	
=  

  :تجارية أوراقتكافؤ ورقة مع عدة  -2-2-2
القيمة :حبيث األوراقيف حالة تكافؤ ورقتني مع تغيري يف عدد  املبدأيف هذه العملية يستعمل نفس   

، ومنه ميكن حتديد القيمة للورقة األخرى لألوراقاحلالية للورقة املكافئة تساوي جمموع القيم احلالية 
  .  Aاملكافئة 

- 퐴 = ( ) ( ) ( ) 
 

  :استحقاقها على التوايل وأجالجتارية،قيمتها االمسية  أوراقثالث   :تطبيق
  .ماي 31تستحق يف  1000           
  .جوان 30تستحق يف  4000          
  .جويليه 30تستحق يف  3200         

  .جوان 20ماي واجل استحقاقها  أولاستبداهلا بورقة واحدة، يف  األوراقرغب  صاحب هذه  إذا
 .%6ما هي القيمة االمسية هلذه الورقة الوحيدة؟ املعدل  -
  :الحل

,   n2=60 ,    n3=90           ,        n=50 ,     n1=30 6000 = D= 
 

- 퐴 = ( ) ( ) ( ) 
- = ( ) ( ) ( ) 
- 퐴 =  
- 퐴 = 8175.12 
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  الفائدة المركبة -3
 
  : تعريف -3-1

املبلغ  إىلالفائدة البسيطة هلذه الفرتة  إضافة بفائدة مركبة،عندما يتم أودعنقول عن مبلغ انه            
اية كل فرتة يتم إضحلساب الفائدة للفرتة املوال األصلي  إىلالفائدة البسيطة الناجتة  افةية،وهكذا يف 
  .والفوائد الناجتة سابقا) مسالالرأ(املبلغ أساساملبلغ احملصل،مث يتم حساب الفائدة على  أو الرأمسال

  
كم سيعطي بعد ثالث . بفائدة مركبة %6يف بنك مبعدل  أودعدج  100000مال قدره  رأس :مثال

  .سنوات
  

املبلغ املودع يف بداية   السنوات
  السنة

اية   الفوائد الناجتة خالل سنة املبلغ احملصل يف 
  السنة

1  100000  100000×0.06 = 6000  106000  
2  106000  106000×0.06 = 6360  112360  
3  112360  11236×0.06 = 6741.60  119101.60  
  
   :القانون العام للفائدة المركبة -3-2

  n: ،    عدد الفرتات    i: ،   سعر الفائدة      a: املودع األصلياملبلغ : لتكن الرموز التالية    
A=a(ퟏ: فان القانون العام للفائدة املركبة + 퐢)퐧                

  
سنوات، احسب القيمة املكتسبة  10ملدة  %6دج وضع يف بنك مبعدل  100000مبلغ  :مثال

  خالل هذه املدة؟
   :الحل

      A=a(ퟏ + 퐢)퐧  
A= 100000(1+0.06)10 

A= 100000×1.790848 
A= 179084.8 
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  :لرأسمالالقيمة الحالية  -3-3
لرمسلة،فرمسلة مبلغ ما تعين حتديد ومبعدل معني القيمة املستقبلية احلالية هي العملية العكسية ل          

احلالية فهي حتديد القيمة  أما األصلياملبلغ  إىلالفوائد املركبة  إضافةيتم  أيجلملة ذلك املبلغ، 
  .الفوائد املركبة تطرح من ذلك املبلغ أناحلالية،مبعدل معني ملبلغ يستحق يف املستقبل حبيث 

                                 a=A(1+i)-n    :بالقانون التايل احلالية وتعطى القيمة

 

الرصيد يف  أنسنوات وجد  4وبعد  %10يف بنك مبعدل فائدة  aمبلغ  األشخاصاحد  أودع :مثال
  هذا الشخص؟ أودعهاملبلغ الذي  احسب. دج 48000 إىلالبنك قد وصل 

  
  :الحل

a=A(1+i)-n                                 

a= 48000(1+0.1)-4 

a=48000×0.683013 
a=32784.64 
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 الخصم وتسوية الديون -4
 
  "a"وقيمته احلالية Aيساوي الفرق بني القيمة االمسية لرأمسال  eاخلصم بفائدة مركبة :تعريف -1- 4

e= A-a   → e= A- A(1+i)-n                 

  
   :مثال
دج  تستحق بعد  10000لية واخلصم بفائدة مركبة لورقة جتارية قيمتها االمسية احسب القيمة احلا    
  .%5.5سنوات ومبعدل خصم  3

 :الحل
                                                                                a= A(1+i)-n :حساب القيمة احلالية       

        a=10000(1.055)-3 

        a=10000(0.851614) 
      a=8516.14 DA 

                                                                        e=A-a:  حساب مبلغ اخلصم
   e=10000-8/516.14 
e=1483.86                   
  

  :األموالتكافؤ األوراق التجارية أو رؤوس  -4-2
ابل األخر أو رأمسال مقابل عدة رسامي الذا تساوت القيمة احلالية يتكافأ رأمساالن احدمها مق      

للطرفني املتقابلني يف تاريخ حمدد يسمى تاريخ التكافؤ،وإذا حصل هذا التكافؤ يف تاريخ معني يبقى 
  .صاحلا يف أي تاريخ آخر

  
  ):سمالينأأو ر (تكافؤ ورقتين تجاريتين  -4-2-1

  n1،n2 المسيتني لورقتني جتاريتني ،تستحقان على التوايل بعد فرتيتالقيمتني ا  A1  ،A2لتكن           
 :فان تكافؤمها يعطى بالعالقة التالية

A1(1+i)- n1 = A2(1+i)-n
2 
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  :تكافؤ ورقة تجارية مع عدة أوراق -4-2-2
ة جتاري أوراقوتكافئ ثالث  nالقيمة االمسية لورقة جتارية، وتستحق بعد فرتة   Aلتكن             

A1 ,A2,A3   تستحق على التوايل يف الفرتاتn1 , n2,n3.  
  :عالقة التكافؤ تعطى كما يلي

A(1+i)-n=A1(1+i)-n
1+A2(1+i)-n

2+A3(1+i)-n
3  

 
  .بنفس الطريقة ميكن إجياد عالقة تكافؤ بني عدد من الرساميل قابل عدد آخر: مالحظة

  
  :تاجر مدين باملبالغ التالية :مثال
A1 :2000  بعد عامدج تستحق.  
A2 :3000  سنوات 3دج تستحق بعد. 
A3 :1000  سنوات 4دج تستحق بعد. 
A4 :4000  سنوات 7دج تستحق بعد.  
  .سنوات 5هذا التاجر استبدال هذه الديون بدين وحيد يسدد بعد  أراد

  .%7مبلغ هذا الدين الوحيد؟ معدل احلالية سنوي  احسب
  

  :الحل
  .ينالقيمة االمسية  هلذا الد  Aليكن   

  :التكافؤ يف التاريخ صفر يعطى بالعالقة التالية
A(1.07)-5=2000(1.07)-1+3000(1.07)-3+1000(1.07)-4+4000(1.07)-7  

  :جند )  1.07(5بضرب طريف العالقة السابقة باملقدار 
A= 2000(1.07)4+3000(1.07)2+1000(1.07)+4000(1.07)-2 

A=2000(1.310796)+3000(1.1449)+1000(1.07)+4000(0.873439) 

A=10620.05 DA 
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  الدفعات الثابتة  -5
  

  : تعريف -5-1
ال الزمين بني دفعتني يسمي فرتة        يقصد بالدفعات الثابتة مبالغ تدفع يف جماالت زمنية ثابتة، وا

شهر، فنتحدث عن سنويات، سداسيات، ثالثيات،  أوثالثي  أوسداسي  أووقد تكون الفرتة سنة، 
  .شهريات

  
  :عناصر الدفعة الثابتة -5-2

  :تتميز الدفعات الثابتة بالعناصر التالية    
 .مبالغ الدفعات املقدمة دوريا متساوية -
 .فرتات متساوية أيضا،هي  وأخرىالفرتة الفاصلة بني دفعة  -
 .معدل الفائدة،ثابت بالنسبة لكل الدفعات -
 .حتديد تاريخ أول دفعة وتاريخ أخر دفعة -
 .عدد الدفعات -

  
   :القيمة المكتسبة لجملة الدفعات: حساب القيمة المكتسبة للدفعات العادية -5-3

  .القيمة املكتسبة جلملة الدفعات Aعدد الدفعات، nمبلغ الدفعة ،  aلتكن     
  : دفعة من خالل العالقة التالية nميكن حساب القيمة املكتسبة لـ 

A= a (ퟏ 퐢)퐧 ퟏ 
 

  :مثال
فائدة  دج ومبعدل 7000دفعة عادية يف بنك، مبلغ كل دفعة  12 إيداعبة من احسب القيمة املكتس 

5.5%.  
  :الحل

  ⟹퐴 = 7000 × 16.378559 A=7000 (ퟏ.ퟎퟓퟓ)
ퟏퟐ ퟏ

.
 

  ⟹A = 114699.13	DA 
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  :حساب قيمة الدفعة الثابتة -5-4
         

⟹ 푎 = 퐴	 (ퟏ 퐢)퐧 ퟏ
                                           A= a (ퟏ 퐢)퐧 ퟏ 

   :مثال
اية كل سنة علما بان  5دج بواسطة  10000: نريد تكوين رامسال قدره  دفعات سنوية ثابتة يف 

  ما هو مبلغ كل دفعة؟. %7معدل الفائدة هو 
  :الحل

- 푎 = 퐴	 (ퟏ 퐢)퐧 ퟏ
	⟹ 푎 = 1000	 .

(ퟏ.ퟎퟕ)ퟓ ퟏ
	 

 
          푎 = 10000 × 0.173.890 ⟹ 푎 = 1738.90	퐷퐴 
    

  :القيمة الحالية للدفعات العادية -5-5
اية املدة تساوي جمموع القيم احلالية هلذه الدفعات يف التاريخ صفر القيمة احلالية      .لسلسة دفعات 
  :دفعة من خالل العالقة التالية  nوميكن حساب القيمة احلالية لـ   

V0 =a ퟏ (ퟏ 퐢) 퐧
 

   :مثال
  .%7.5، ومعدل الفائدة سنوي 11000دفعات سنوية مبلغ كل دفعة  10احسب القيمة احلالية لـ   

  :الحل
  

V0 =a ퟏ (ퟏ 퐢) 퐧
 

⟹ V0 =11000 ퟏ (ퟏ.ퟎퟕퟓ) ퟏퟎ

.
 
⟹V0 =75504.891 

  


